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Издавач: 
Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) 
 
Адреса на издавачот: 
Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) 
ул. Козле 1-б, П. фах 82, 1020 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02/3067-981; факс 02/3067-985 
е-пошта: info@mcgo.org.mk   
www.mcgo.org.mk  
 
Фотографии: 
Фотоархива на МЦГО 
 
Графичко уредување: 
Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) 
 
Годишниот извештај за работата на МЦГО, како и повеќе информации за тековните 
програми и активности може да ги најдете на: www.mcgo.org.mk  
 

mailto:info@mcgo.org.mk
http://www.mcgo.org.mk
http://www.mcgo.org.mk
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Главен акцент во спроведувањето на проектите на Македонскиот центар за граѓанско образование 
(МЦГО) во  2014 година, беше обезбедувањето одржливост на промените кои резултираа од 
реализирање на програмските активности. За таа цел, МЦГО ја продолжи соработката со 
Министерството за образование и наука (МОН), Бирото за развој на образованието (БРО), 
Државниот просветен инспекторат (ДПИ), Државен испитен центар (ДИЦ), Центарот за стручно 
образование и обука (ЦСОО), основните и средните училишта, наставничките факултети, 
општините, донаторите, невладини организации од Македонија, како и со меѓународни организации 
во регионот и пошироко. 
 

Во текот на 2014 година, во активностите на МЦГО беа опфатени сите основни и средни училишта и 
сите општини во Република Македонија. Покрај активностите кои беа насочени кон стекнување и 
поддршка на стекнатите знаења и вештини (обуки, менторски посети, средби за поддршка, 
регионални тимови за учење), во рамки на проектите се реализираа и разновидни практични 
активности (креативни работилници, посети на партнерски училишта, форум театри, дебатни 
клубови). Беа избрани и реновирани десет училишта врз основа на отворен повик и доставени 
апликации. Беа спроведени две истражувања за согледување на ефектите од реализацијата на 
програмските активности.  
 

Како дел од активностите во 2014 година, МЦГО го поддржа ДПИ во процесот на ревидирање на 
индикаторите за квалитетот на работата на училиштата. Тоа ќе придонесе за подобар увид во 
активностите што ги преземаат училиштата, потоа ќе им дадат конкретни насоки во однос на 
меѓуетничка интеграција во образованието и ќе ги идентификуваат добрите практики што треба да 
се промовираат. 
 

Во месец јуни 2014 година, МЦГО ја прослави десет годишнината од своето постоење. Нашата 
работа покажува што сѐ може да се постигне со тимска работа и целосна посветеност на мисијата за 
подобро образование и општество. Во изминатите години, заедно со нашите соработници  
постигнавме успеси во следните области: воведување на граѓанското образование во наставниот 
план и програма; воведување на ИКТ во наставата; воведување на формативното оценување на 
учениците (оценување за учење) во основното и во средното образование; користење на 
иновативни приоди во наставата по  јазик, математика и природни науки во одделенска и во 
предметна настава; подобрување на меѓуетничка интеграција во образованието; надградување на 
индикаторите за мерење и подобрување на квалитетот на работата на училиштата; поддршка на 
процесот за развој на систем за професионален и кариерен развој на наставниците. 
 

Изминатата деценија, беше деценија на исклучителен напор, посветеност и успех, но нашата работа 
продолжува. Учењето е континуиран процес, сферата на образованието и напорите за негово 
подобрување никогаш не е завршена приказна, и затоа МЦГО ќе продолжи во овој правец со уште 
поголем интензитет. Тоа што го постигнавме досега е добра појдовна основа и голем стимул. Тоа ни 
дава право искрено да веруваме во нашите визии, во хуманоста и во подобрата иднина за младите 
во Македонија која најдобро се  обезбедува преку квалитетно образование.  
 

Истовремено, МЦГО е насочен кон реализација на активности што обезбедуваат влијание и 
одржливост на резултатите од проектните активности.  За таа цел,  континуирано работиме на 
прибирање и објавување успешни приказни и  примери од добри практики, со цел да придонесеме 
кон подлабоко разбирање на различните пристапи за подобар квалитет во наставата. Воедно 
работиме на зголемување на разбирањето кај пошироката јавност за придобивките што 
произлегуваат од активностите во рамки на проектите за унапредување на образовниот систем. 
 
Тимот на МЦГО ја изразува својата благодарност до сите донатори, институции, организации 
и соработници кои ги поддржаа нашите идеи и дадоа голем придонес во остварувањето на 
нашата мисија за унапредување на образованието и развојот на граѓанското општество. 

МЦГО Годишен извештај 2014 

ВОВЕД 



 4 

 

МЦГО Годишен извештај 2014 

 
МЦГО е водечка невладина организација, којашто изработува образовни програми и дава 
услуги на образовните и други јавни установи, локалната заедница, невладиниот сектор, 
деловниот сектор и граѓаните, со цел да придонесе за континуиран развој на граѓанското 
општество.  
 
Стратешки цели на МЦГО: 

 поттикнување учество на граѓаните во демократските процеси во општеството;   

 излегување во пресрет на потребите на заедницата; 

 унапредување на соработката и координацијата меѓу различните општествени 
структури;  

 соработка и воспоставување мрежи за соработка со организации во земјата и 
странство; 

 поддршка на осовременувањето на формалното образование;  

 развивање партнерство со деловниот секторот за поттикнување на корпоративната 
општествена одговорност; 

 изготвување и реализација на програми за граѓанско образование; 

 поттикнување свест и реализација на програми за доживотно учење. 
 
Вредности и принципи на работата на МЦГО: 

 професионално и одговорно работење во невладиниот сектор;  

 обезбедување на стручност во согласност со барањата на клиентите; 

 изнаоѓање идејни решенија и методологии при реализацијата на сите програми; 

 еднаков третман на сите клиенти и партнери; 

 креативност во новите приоди; 

 обезбедување одржливост при реализацијата на сите активности; 

 активно вклучување на корисниците во процесот на креирање и изработка на 
програмите;  

 транспарентност и отчетност во соработката со донаторите и корисниците на 
услугите;  

 промовирање на вредностите за демократско граѓанство во сите сфери на 
работењето. 

За МЦГО 
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Извршен одбор на МЦГО:  

 Нина Бабушковска, преседател;  

 проф. д-р Марија Ташева, член;   

 Милица Петрушевска, член.  
 

Во 2014 година МЦГО имаше вкупно 23 вработени:  

 Лорета Георгиева, извршен директор (lgeorgieva@mcgo.org.mk) 

 Владимир Петрески, раководител на администрација и финансии (vpetreski@mcgo.org.mk) 

 Небојша Мојсоски, раководител на проект (nmojsoski@mcgo.org.mk) 

 Вера Кондиќ Митковска, раководител на проект (vkondik@mcgo.org.mk) 

 Аница Алексова, раководител на проект (aleksova@mcgo.org.mk) 

 Тулаха Тахир, координатор на проект (ttahir@mcgo.org.mk) 

 Светлана Гашоска, координатор на проект (sgasoska@mcgo.org.mk) 

 Бесник Рамадани, координатор на проeкт (bramadani@mcgo.org.mk) 

 Џевахире Пруси Зајази, координатор на проект (xhpruthizajazi@mcgo.org.mk) 

 Снежана Јанкуловска, координатор на проект (sjankulovska@mcgo.org.mk) 

 Лири Старова, координатор на проект (lstarova@mcgo.org.mk) 

 Александар Стамболиев, координатор на проект (astamboliev@mcgo.org.mk) 

 Оливера Живковска, координатор за финансии (ozivkovska@mcgo.org.mk) 

 Беса Речи, асистент на проект (breci@mcgo.org.mk) 

 Бојан Димески, асистент за админстрација и програми (bdimeski@mcgo.org.mk) 

 Илија Илиевски, асистент за админстрација и програми (ilievski@mcgo.org.mk) 

 Игор Ордев, асистент на проект (iordev@mcgo.org.mk) 

 Елена Мицева, асистент на проект (emiceva@mcgo.org.mk) 

 Илир Зајази, асистент на проект (izajazi@mcgo.org.mk) 

 Ана Пискачева, асистент на проект (apiskaceva@mcgo.org.mk) 

 Игор Цветновски, асистент за админстрација и програми (icvetanovski@mcgo.org.mk) 

 Ерлин Агич, асистент на проект (eagich@mcgo.org.mk) 

 Елвира Хасан, хигеничар 
 
 

Организациска структура на МЦГО во 2014 
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МЦГО Годишен извештај 2014 

Време на  
реализација: март 2010 – јануари 2015  
 

Опис: Проектот се реализира во партнерска соработка меѓу БРО, УНИЦЕФ и МЦГО и има за цел, 
кај наставниците од одделенска настава, да го подобри разбирањето за квалитетна 
настава по математика и јазик во почетните одделенија и да ја зголеми вештината за 
користење иновативни наставни приоди, со што ќе се обезбедат повисоки постигања на 
учениците, со посебен акцент на учениците од ранливите категории. Со поддршка на 
УНИЦЕФ и од страна на странски консултанти, беа обучени наставници и советници кои 
поминаа процес на сертификација и имаат улога на национални обучувачи и ментори 
одговорни за дисеминација и давање на поддршка на наставниците во училиштата. Во 
2014 година, МЦГО организираше активности во училиштата од фазата 1 до фазата 5 за 
математика, од фазата 1 до фазата 4 за јазик, како и во 7 основни училишта со вклучени 
во програмата за инклузија и поддршка на училишта со поголем број ученици Роми.  

 

Резултати во 2014 година:   
Обуки за програмите: 

 Со програмата „Математика со размислување“ беа организирани 16 регионални обуки за 442 
учесници и беше организирана дисеминација во 135 училишта од фазата 5 при што се обучени 
1886 наставници; 

 Со програмата „Јазична писменост во почетните одделенија“ беа организирани 13 регионални 
обуки за 353 учесници и беше организирана дисеминација во 97 училишта од фазата 4 при што 
се обучени 1518 наставници; 

 Со програмата „Инклузивно образование за ранливите групи“ се помогна во организација и 

реализација на 5 обуки со меѓународни консултанти на кои имаше 271 учесник, и беа 
организирани дисеминации во 7 училишта каде што присуствуваа 879 наставници; 

 За реализација на обуките беше соработувано со 2 меѓународни консултанти, 58 национални 
обучувачи, 286 училишни обучувачи и 23 советници од БРО; 

 Беа дистрибуирани прирачници за обуките во фазата 5 за математика и во фазата 4 за јазик во 
232 основни училишта. 

 Реализирани се 42 посети на училиштата при што поддршка добија 420 наставници; 
 

Активности за обезбедување одржливост:  

 Дадена е поддршка на 6 модел-тимови за учење и формирани се 15 нови тимови за учење. Беа 
реализирани 53 средби на тимовите, каде што беа присутни вкупно 922 наставници 
(национални обучувачи, училишни обучувачи и претставници од стручните служби); 

 Беа изготвени и доставени над 4240 сертификати за училишни обучувачи, наставници-ментори 
и наставници кои присуствуваа на обуките за математика и јазик и 1512 сертификати за 
наставници за примена на новостекнатите знаења. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТИ ВО 2014 

Проект:  УНИЦЕФ програми : 
 - Математика со размислување во почетните одделенија   
 - Јазична писменост во почетните одделенија 
   - инклузивно образование   
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Подготовка на технички и стручни материјали: 

 Насоки, планови и модели за известување за реализација, поддршка на регионалните обуки и 
училишните дисеминации за „Математика со размислување“’ и „Јазична писменост во почетните 

одделенија“ и „Инклузивно образование за ранливите групи“; 

 Врз основа на резултатите од истражувањето за функционирањето и ефектите од модел-тимовите 
за учење за програмите подготвен е Прирачник за работа на тимовите за учење со конкретни насоки 
за нивната цел, начинот на формирање, состав и начинот на работа; 

 Подготвен е извештај од истражувањето на крајот од првиот циклус на реализација на програмата 
„Јазична писменост во почетните одделенија“; 

 Подготвен е извештај за ефектите од реализацијата на активностите на моделтимовите за учење и 
истиот беше претставен на конференцијата за добри практики на ОЕЦЕД и УНИЦЕФ во Париз, 
Франција; 

 Израбоитени се насоки, инструменти и процедури за спроведување истражување за почетната 

состојба во програмата „Инклузивно образование за ранливите групи“;  
 
 

Истражувања и евелуации: 

 Анализирани беа извештаите од регионалните обуки и дисеминациите во програмите „Математика 
со размислување“ и „Јазична писменост во почетните одделенија“, како и дисеминациите во 

програмата „Инклузивно образование за ранливите групи“ и изготвени беа сумарни извештаи; 

 Врз основа на прибраните податоци, направена е анализа и вкрстување на резултатите за проектни 
училишта и контролните училишта за 2010 и 2013 година. Изготвен е извештај од истражувањето, 
на крајот од првиот циклус на реализација на програмата „Јазична писменост во почетните 
одделенија“. Извештајот е доставен до УНИЦЕФ и БРО, а направена е и презентација на наодите 
пред советниците одговорни за програмата по јазик.;  

 Подготвено и спроведено е електронско истражување за ефектите од реализацијата на модел-
тимовите за учење на целата популација од 44 училишта и 88 членови на модел-тимовите; 

 Подготвено и спроведено е истражување за почетната состојба за програмата „Инклузивно 
образование за ранливите групи“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЦГО Годишен извештај 2014 
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Време на реализација: јуни 2011 – декември 2015 
 

Опис:  Во 2014 година во проектот се вклучија две нови општини (Гостивар и Долнени) и четири 
нови основни училишта („Единство-Башкими-Бирлик“ и „Гоце Делчев“ од Гостивар; „Пере 
Тошев“ и „Вера Циривири-Трена“ од Долнени). Проектот се реализираше во 18 етнички 
мешани училишта и 9 општини (Битола, Бутел, Струмица, Тетово, Куманово, Радовиш, 
Струга, Гостивар и Долнени). Целта на проектот беше да се подобри меѓуетничката 
интеграција во образованието преку реализација на наставни и воннаставни активности со 
ученици од различен етнички состав и на тој начин да се придонесе за зајакнување на 
мултиетничката соработка и толеранција во општините. БРО и општините се клучни 
партнери во реализацијата на сите проектни активности.  

 

Резултати во 2014 година:   

 Одржани се информативни средби со раководниот кадар на училиштата и претставници од две 
општини, на кои тие беа запознаени со целите и планираните активности во рамки на проектот; 

 Имаше редовни координативни состаноци со работната група, која се состои од 11 советници од 
БРО и еден општински инспектор за образование; 

 Организирана е тридневна обука со членовите на тимовите за училишна интеграција од четири 
училишта и претставници од две општини. Учесниците имаа можност заеднички да ги планираат 
активностите за меѓуетничка интеграција, да ги зајакнат интеркултурните компетенции и да се       
информираат за можностите за професионален развој;  

 Организирана е дводневна обука за наставниците што предаваат Општество во трето одделение 
и Граѓанско образование во осмо и деветто одделение, на теми како да вклучат мултикултурни 
елементи како дел од наставната програма, како и планирање и имплементирање на 
воннаставни активности; 

 Организирана е обука на училишното раководство, стручните соработници и училишните одбори 
за запознавање со концептот за меѓуетничка интеграција, како и вклучување на родителите во 
имплементирање на меѓуетничките активности во училиштата; 

 Одржана е обука за одговорните за образование во општините за запознавање со концептот за 
меѓуетничка интеграција, нивната поддршката во планирањето, координацијата и промоцијата на 
постигањата за заедничките училишни активности; 

 Со поддршка на општина Струга и Детската фондација Песталоци, 40 ученици и 6 ментори од 
основните училишта (Браќа Миладиновци и Мурат Лабуништи) од општина Струга учествуваа на 
двонеделна програма за културна размена во Троген, Швајцарија. Учениците што учествуваа во 
ова програма имаа можност да го збогатат своето знаење и да се стекнат со нови вештини за 
интеркултурна комуникација со ученици од Швајцарија; 

 Одржани се фокус-групи со ученици во сите проектни училишта каде што самите ученици даваа 
идеи за активности што би сакале да ги имплементираат во училиштата. Истите активности беа 
земени предвид при развојот на училишните акциони планови;  

 Сите 18 училишта развија акциони планови за заеднички ученички активности, а активностите во 
сите училишта редовно беа следени од страна на одговорните советници од БРО; 

 Донирани се наставни нагледни средства во сите 18 проектни училишта со чија помош 
училиштата полесно планираа и имплементираа активности со цел јакнење на меѓусебната 
соработка и разбирање помеѓу учениците. 

Проект:  Зајакнување на мултиетничката соработка во општините, Детска Фондација 
Песталоци  
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МЦГО Годишен извештај 2014 

Време на  
реализација: декември 2012 – јуни 2016 година  
 

Опис: Проектот има за цел да го надгради и подобри системот за професионален и кариерен развој 
на наставниците и на тој начин да придонесе за поквалитетна воспитно-образовна работа и 
повисоки постигања на учениците во Република Македонија. 

 Во реализацијата на проектните активности се вклучени: Министерството за образование и 
наука (МОН), Бирото за развој на образованието (БРО), Центарот за стручно образование и 
обука (ЦССО), Државниот испитен центар (ДИЦ), Државниот просветен инспекторат (ДПИ), 
општините, факултетите за наставници и Синдикатот за образование, наука и култура на 
Република Македонија (СОНК).  

  
 Пошироката стручна јавност е вклучена преку учество на јавни расправи и дебати за предлог-

решенијата за професионалниот и кариерниот развој на наставниците. На овој начин, 
проектот обезбеди клучните документи, со кои се регулира овој систем, да се изработат на 
транспарентен начин и да бидат прифатени од засегнатите страни. 

 Проектот за професионален и кариерен развој на наставниците го сочинуваат на три заемно 
зависни и поврзани области, чии постигнувања во 2014 се дадени подолу. 

 

Резултати во 2014 година:   
Меѓукомпонентни активности 

 Клучните образовни институции активно се вклучија во планирање и спроведување на проектните 
активности; 

 Првото издание на Билтенот на проектот се изработи и се објави на веб-страницата на МЦГО, 
УСАИД, БРО и МОН и електронски се дистрибуира до сите основни и средни училишта и други 
заинтересирани страни; 

 Објавена е статија за наодите и препораките од Анализата на политиките и практиката на 
професионалниот и кариерниот развој на наставниците во Македонија во научното списание 
„Просветно дело“; 

 Нацрт-системот за професионален и кариерен развој е презентиран на повеќе научни 
конференции и професионални собири.  

 
Компонента 1: Надградување на правната регулатива  
 Воочени се недоследностите во Нацрт-законот за полагање приправнички стаж и до МОН се 

поднесени препораки за нивно подобрување; 

 Предложени се измени во Предлог-законот за oбука и испит за директор на основно училиште, 
средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење во однос на 
регулирање на Основните професионални компетенции за директори. 

Проект: УСАИД – Проект за професионален и кариерен развој на наставниците  
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Компонента 2: Осмислување на финансиски сценарија 

 Изготвен е извештај од испитувањето на мислењата на општините за нивната улога во стручното 
усовршување на наставниците; 

 Собрани се податоци за обезбедениот професионален развој на наставниците од страна на 
различни проекти и институции; 

 Собрани се и обработени податоци од Заводот за статистика за сите општини, земајќи предвид 
повеќе параметри, вклучувајќи ги демографската и територијалната разместеност на 
наставниците, јавната потрошувачка за образованието, постигањата на меѓународните тестирања 
ТИММС (2011, 2003 и 1999) и ПИРЛС (2006 и 2001), а по региони е утврдена просечната вредност 
на БДП во однос на државниот просек за периодот 2000–2011;  

 Развиени се финансиски сценарија за унапредување на наставниците во кариера согласно  
постојната регулатива за период од 15 години и утврден е бројот на наставници што треба да се 
стекнат со звањето наставник-ментор и финансиските оптоварувања по општини за период од 5 
години; 

 Развиени се финансиски сценарија за стручно усовршување на наставниците, земајќи ги превид 
финансиските обврски на МОН и на општините за обезбедување по 5 часа стручно усовршување 
за наставниците на ниво на општини, и финансиски обврски на МОН/БРО за обезбедување на 30 
часа стручно усовршување за сите наставници во РМ за период од 3 години. 

 

Компонента 3: Изготвување на компетенции и стандарди за наставниците 

 Изработени се: 1) Упатство за спроведување на процесот на приправнички стаж, менторирање на 
наставници-приправници и 2) Упатство за следење и планирање на професионалниот развој на 
наставниците; 

 Ангажиран е меѓународен консултант за образование, со цел да се обезбеди градење на 
капацитетите на сите засегнати страни преку три обуки и онлајн поддршка на тимот во 
изработката на нацрт-документите; 

 Изготвени се Нацрт-каталогот на основни професионални компетенции на наставниците, 
Професионалните нацрт-стандарди за наставник-ментор и за наставник-советник од работна 
група составена од претставници на клучните образовни институции, професори на факултетите 
за наставници и училиштата. Мислењата од стручната јавност се обезбедија преку: јавни дебати 
во кои беа поканети да учествуваат сите училишта, тркалезна маса со претставници од сите 
наставнички факултети, работни средби со образовни институции и преку проекти од областа на 
образованието;  

 Изготвени се Нацрт-каталог на основни професионални компетенции на стручни соработници, 
Професионални нацрт-стандарди за стручен соработник-ментор и за стручен соработник-
советник од работна група, додека мислењата од стручната јавност се обезбедија преку: 
тркалезни маси, јавни расправи и регионални состаноци со претставниците на здруженијата на 
педагози, психолози, социолози, социјални работници и дефектолози; 

 Во процес е изработката на Каталог на основни професионални компетенции за директори на 
основни и средни училишта;  

 Обезбедени се неопходни услови за тестирање на постапките и инструментите од системот за 
професионален и кариерен развој на наставниците во избраните пилот-училиштата (11 основни 
од 3 општини и 4 средни од 3 општини). 

МЦГО Годишен извештај 2014 
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Време на реализација: декември 2011 – декември 2015 
 

Опис:   Активностите на четиригодишниот проект на УСАИД за 
 меѓуетничка интеграција во образованието се насочени 

кон учениците, родителите, наставниците, 
администрацијата и членовите на училишните одбори во 
сите основни и средни училишта во Македонија. 
Реализацијата на проектот се одвива во соработка со 
Министерство за образование и наука (МОН), Бирото за 
развој на образованието (БРО), советниците од Центарот 
за средно стручно образование (ЦССО), Државниот 
просветен инспекторат (ДПИ), Државниот испитен центар 
(ДИЦ) и сите општини. ПМИО се реализира во партнерство 
со шест невладини организации, кои со своето искуство и 
стручност работат на специфични подрачја од 
реализацијата на проектот. Проектот за меѓуетничка 
интеграција во образованието е составен од четири 
комплементарни компоненти, чии постигнувања во 2014 
година се дадени подолу. 

 

Резултати во 2014 година:   
Компонента 1: Информирање на јавноста и заедниците 

 Организирани се 6 еднодневни работилници за интерактивни јавни презентации во контекст на 
меѓуетничката интеграција во образованието за тимовите за училишна интеграција (ТУИ), кои 
имаа за цел јакнење на капацитетите на членовите на ТУИ за информирање на јавноста за 
добрите практики во нивните училишта, како што се јавни презентации, прес-конференции и 
јавно говорење; 

 Организирани се 6 дводневни обуки за изработка на мултимедијални интернет-содржини, како 
дел од програмата „Младите преку медиуми“. Овие обуки имаа за цел да ги оспособат 
учениците и наставниците за изработка на мултимедијални материјали преку кои ќе ги 
промовираат активностите на меѓуетничката интеграција во образованието што се 
спроведуваат во нивните училишта; 

 Организирана е обука за обучувачи за спроведување на креативни работилници во 6 избрани 
средни училишта во Македонија за да ги изградат вештините на одбраните координатори/
наставници за да водат креативни работилници во рамките на своите училишта. Притоа беа 
одржани креативни работилници во овие средни училишта во период од 6 месеци, каде што 
повеќе од 200 ученици се среќаваа еднаш неделно и спроведуваа различни креативни 
активности за нивно зближување;  

 Одржани се 5 финални јавни презентации на продуктите произлезени од креативните 
работилници што беа проследени од ученици од други средни училишта во градовите/
општините во кои се одржуваа работилниците, претставници од општините, претставници на 
ПМИО и родители; 

 Формирани се 6 нови дебатни клубови во 6 средни училишта и беа организирани јавни дебати 
во рамките на училиштата, притоа се организираа и локални и национални дебатни турнири; 

МЦГО Годишен извештај 2014 

Проект:  УСАИД - Проект за меѓуетничка интеграција во образованието  

ПМИО се реализира во 
партнерство со невладини 
организации: Центарот за 
човекови права и 
разрешување конфликти 
(ЦЧПРК), Македонскиот 
институт за медиуми (МИМ), 
Фондацијата за културни и 
образовни иницијативи Чекор 
по чекор, Центарот за 
балканска соработка Љоја и 
Здружението за развој на 
ромската заедница Сумнал, 
Центарот за изведувачки 
уметности Мултимедиа, 
Младинскиот образовен 
форум (МОФ) и Моја кариера 
кои со своето искуство и 
стручност, работат на 
специфични подрачја од 
реализацијата на Проектот. 
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 Организирани се 10 форумско-театарски работилници со ученици од средни училишта и 
наставници од основни и од средни училишта низ Македонија, со цел разрешување на дадена 
ситуација во контекст на меѓуетничка интеграција од секојдневието, преку глума и преку 
дебата. На 5 работилници со учениците присуствуваа повеќе од 700 ученици, додека на 
другите 5 форумско-театарски работилници со наставниците беа присутни повеќе од 300 
наставници; 

 Организирани се 8 свечени настани со сечење лента со кои се означи завршувањето на 
реновирањето во 8 училишта вклучени во активностите на компонента 4 на ПМИО. На овие 
настани присуствуваа високи претставници на ЕУКОМ, УСАИД, МОН, локалното население, 
наставници и голем број ученици; 

 Одржани се неформални средби со главните уредници на различни медиуми за да ги 
споделат искуствата околу спроведувањето на активностите во рамките на училиштата, а исто 
така да се истражат и сите можности околу поголемо активно вклучување на медиумите во 
известувањето на позитивните примери што произлегуваат од самите училишта како резултат 
на активностите на МИО;  

 Објавени се преку 70 приказни на веб-страницата, кои прикажуваат добри практики од 
спроведување на активностите на ПМИО низ училиштата. Притоа тие се претставени во 8 
медиумски информатори, кои беа споделени со сите соработници на ПМИО.  

 
Компонента 2: Оспособување на наставниците, раководството и управата во училиштата и 
одговорните за образование на општината  
 Организирани се 7 регионални состаноци за запознавање со концептот за меѓуетничка 

интеграција во образованието и отпочнување на проектните активности со претставници од 
општините, основните и средните училишта од фазата 3 (Кочани, Кавадарци, Прилеп, 
Гостивар, Охрид и две групи во Скопје);  

 Организирани се два супервизиски состаноци со мастер обучувачите за градење на нивните 
капацитети за менторство преку практикување на техники и стратегии за давање повратни 
информации за заедничките активности на учениците;   

 Спроведени се базични обуки за запознавање со концептот за меѓуетничка интеграција со 
тимови за училишна интеграција од 182 основни и средни училишта од фазата 3 (1030 
учесници), кои понатаму спроведоа обуки за дисеминација на колегите во своите училишта; 

 Одржани се обуки за напредно ниво со тимови за училишна интеграција од 82 повеќејазични 
училишта вклучени во пилот-фазата и фазата 2. На обуките учесниците ги продлабочија 
знаењата и вештините за примена на активностите за демократска партиципација на ученици 
и примена на заеднички активности со етнички/јазично мешани групи ученици;  

 Одржана е обука за одговорните за образование во општините за запознавање со концептот 
за меѓуетничка интеграција, како и со нивната улога во поддршката во планирањето, 
координацијата и промоцијата на постигањата од реализацијата на заедничките активности за 
МИО во основните и во средните училишта;  

 Одржани се обуки за запознавање со концептот за меѓуетничка интеграција на претставниците 
на училишните одбори и стручните служби на 158 училишта (поделени во 11 групи) од фазата 
3, со учество на 355 учесници;  

 Одржани се менторски средби со одговорните за образование во општините, училишните 
одбори и стручните служби за да се споделат препораки околу нивната соработка и да се 
споделат успешни приказни и предизвици со кои се соочуваат активностите. Менторските 
средби се реализираа во 14 групи со учество на вкупно 387 учесници;   

МЦГО Годишен извештај 2014 
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 Одржани се две менторски средби со тимовите за училишна интеграција од 191 училиште од 
фазата 2 (поделени во 36 групи) заради поддршка на училиштата за успешна реализација на 
самостојни мултикултурни и заеднички активности што овозможуваат поголема соработка и 
интеракција меѓу учениците од различни етнички заедници;  

 Одржана е менторска средба со тимовите за училишна интеграција од 182 училишта од фазата 
3 за стекнување компетенции потребни за успешно спроведување на содржината на обуката за 
дисеминација во своите училишта; 

 Одржан е форум за меѓуетничка интеграција со претставници од наставничките факултети 
(Скопје, Битола, Штип, Тетово), претставници од донаторски организации (УСАИД, ОБСЕ), 
клучни образовни институции (МОН, ДПИ, БРО, ЦСОО, ДИЦ) и од партнерската организација 
Лоја од Тетово. На форумот се дефинираа препораките за наредните активности за 
подобрување на содржините за меѓуетничка интеграција при подготовка на идните наставници;  

 Изготвена е првата нацрт-верзија на Прирачникот за меѓуетничка интеграција на наставничките 
факултети, наменет за наставниците и за студентите;  

 Учество во планирање и организирање на регионалната конференција за Образование за мир 
во високото образование, во соработка со партнерската организација Лоја од Тетово. На 
конференцијата учествуваа и меѓународни експерти од областа на мировното образование, а 
учество земаа и претставниците на наставничките факултети; 

 Спроведени се посети за поддршка во повеќејазични училишта од пилот-фазата и фазата 2 на 
кои се набљудуваа заеднички ученички активности. На тимовите за училишна интеграција им се 
обезбеди менторска поддршка и повратни информации за унапредување на нивните 
компетенции за реализација на заедничките активности;  

 Ревидирана e процедурата за аплицирање за мали училишни грантови за заеднички ученички 
активности и објавен e повик за аплицирање до сите училишта што досега не искористиле ваков 
грант од страна на проектот. Апликации беа доставени од 121 училиште; 

 75 училишта од фазата 1 и фазата 2 искористија финансиска поддршка во вид на мал грант за 
реализација на заеднички ученички активности;  

 Реализирани се средби со тимовите за училишна интеграција на повеќе основни и средни 
училишта за да се согледаат досегашните постигања и предизвици во текот на спроведување на 
активностите за меѓуетничка интеграција во училиштата и да се овозможи соодветна поддршка 
и поттикнување на понатамошната работа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компонента 3: Модел-училишта (во соработка со ЦЧПРК) 

 Спроведена е училишна самоевалуација во партнерските модел-училишта во која учествуваа 
125 наставници, 60 родители и 120 ученици; 

 Вкупно 19 секции и спортски тимови успешно ги завршија заедничките ученички активности со 
балансирани групи ученици по пол и наставен јазик, водени од наставници што предаваат на 
различни наставни јазици; 
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 Формирани се 14 секции  кои се со балансиран состав на ученици по пол и наставен јазик, и 
сите ги водат минимум двајца наставници што предаваат на различни наставни јазици; 

 Реализирани се 33 заеднички часови по физичко и здравствено образование во три модел-
училишта; 

 Организирани се десет приредби и прослави во модел-училиштата во учебната 2014–2015 
година. Речиси сите приредби/прослави имаа интегрирани точки (заедничко учество/настап 
на ученици од различни наставни јазици); 

 Подготвен е практикум со примери и вежби од различни техники за конструктивно 
разрешување конфликти; 

 Спроведени се 12 активности иницирани од родители во сите модел-училишта. Во некои од 
активностите беа вклучени и ученици. Родители беа вклучени и во својство на спонзори, со 
тоа што учествуваа во комплетно молерисување на две училници во Гостивар. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Компонента 4: Обезбедување стимул на училиштата и на локалните заедници 

 Направена е листа од 138 училишта (115 основни и 23 средни) од 30 општини и испратена е 
покана за аплицирање за избор на училишта за учество во компонентата во 2014 година; 

 69% од поканетите училишта, односно 96 училишта доставија апликација за избор на 
училишта, по што беа оценети сите 96 апликации од страна на членовите на работната 
група и е направена ранг-листа; 

 Селектирани се 10 училишта од оценетите апликации и 3 од модел-училиштата со што се 
дефинираше листата од 13 училишта за реновирање; 

 Потпишани се меморандуми за соработка со директорите на 13 училишта и 
градоначалниците на општините во кои се наоѓаат;  

 Формирани се тимови за реновирање на училиштата во сите 13 училишта; 

 Добиени се приоритетни листи за реновирање од сите 13 училишта и апликации за 
реновирање за приоритетните проекти; 

 Направен е избор на најповолни изведувачи за реновирање на 13 училишта преку јавен 
повик објавен во дневните весници; 

 Потпишани се договори со избраните најповолни изведувачи и надзори за реновирање на 
избраните училишта; 

 Изготвени се планови за заштита и следење на животната средина (ПЗСЖС) за сите 13 
проекти за реновирање; 

 Реновирани се 13 училишта – 10 основни и 3 средни; 
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 Набавени се пакет алати за одржување на училиштата и се доставени до сите 13 реновирани 
училишта; 

 Направен е пристап на влезовите на сите 13 реновирани училишта за лицата со хендикеп;  

 Изработен е прирачник за одржување на училишните објекти;  

 Одржани се четири регионални обуки за планирање на одржувањето на училишните објекти и 
подготовка на буџетот за одржување. Со четирите регионални работилници беа опфатени 107 
директори, секретари и технички персонал на училиштата, членови на училишните одбори, 
родители, вработени во општините и членови од локалните заедници; 

 Одржани се менторски сесии со ТРУ во сите 13 училишта на кои ги презентираа изработените 
планови и буџети за одржување на училишните објекти;  

 Одржана е обука за техничкиот персонал и за секретарите од сите 13 училишта за зајакнување 
на капацитетите на техничкиот персонал за одржување на училишните објекти. Со обуката беа 
опфатени 46 учесници – секретари, домаќини, котлари и хигиеничари.  

 

Мониторинг и евалуација: 

 Подготвен е извештај од мониторингот на училиштата од пилот фазата и фазата 2 од 
компонентата 2 и модел  училиштата од компонентата 3; 

 Реализирана е  евалуација на ефектите од мултикултурните работилници. Добиените податоци 
од 2013/2014 год. се додадени на податоците од учебната 2012/2013 година; 

 Реализирана е евалуација на ефектите на активностите на ПМИО во училиштата вклучени во 
компонентата 2 и компонентата 3 и подготвени се извештаи од добиените резултати; 

 Повторено е електронското истражување во училиштата од пилот-фазата и фазата 2 вклучени 
во компонентата 2 и во модел училиштата. Подготвен е извештај од добиените резултати од 
електронското истражување;  

 Сублимирани се извештаите од евалуацијата, електронското истражување и мониторингот и е 
подготвен збирен извештај за мониторингот и евалуацијата за модел училиштата;  

 Вклучување во процесот на воспоставување, планирање и организирање на мониторингот и 
евалуацијата имплементирани од МОН;  

 На јавен настан се сублимирани и се презентирани резултатите добиени до 2014 год. споредени 
со резултатите од почетното истражување за мониторингот и евалуацијата на вклучените 
училишта до 2014 година. 
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Период: февруари 2014 – октомври 2015 
 
Опис:  Проектот се реалзира во соработка со Мрежата на центри за образовни политики 
 (НЕПЦ) од Хрватска  и има за цел да ја подобри социјалната инклузија и кохезија во 
 регионот преку промоција на инклузивното образование и обуки во согласност со 
 стандардите на ЕУ и Советот на Европа. За да се оствари оваа цел, проектот го 
 промовира концептот на инклузивно образование како вид реформа што ја почитува 
 разновидноста меѓу сите учесници во образовниот систем, со посебен акцент на оние 
 што се изложени на ризик од маргинализација и исклучување. Проектот ги вклучува 
 следните 7 училишта во Република Македонија: „Страшо Пинџур“ – Неготино, „Јоаким 
 Крчовски“ – Волково, СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш, СОУ „Таки Даскало“ – Битола, 
 АСУЦ  „Боро Петрушевски“ – Скопје, ОУ „Моша Пијаде“ – Прељубиште и ОУ „Васил 
 Главинов“ – Велес. 
 
Резултати во 2014:  

 Се спроведе истражување за инклузивно образование во седум училишта преку фокус-групи 
на кои се собраа квалитативни податоци. Завршните резултатите од фокус-групите им беа 
претставени на училиштата што учествуваа; 

 Беше организирана работилница со партнерските училишта на која се дискутираше за 
идеите и приоритетите со цел да се подобри состојбата во нивните училишта. Приоритетите 
подоцна беа претставени во училишните развојни планови во врска со инклузивното 
образование во вид на активности што ќе се спроведуваат во практиката;  

 Во втората половина на годината училиштата учествуваа во процесот на самоевалуација, 
кој даде резултати што подоцна беа користени од страна на училишните тимови за 
подготовка на други документи. Голем број наставници од секое училиште беа вклучени во 
процесот со цел да се добијат корисни информации за моменталната состојба на 
училиштето во поглед на инклузијата;  

 Во секое училиште првите мониторинг посети беа одржани со цел да се разговара за 
потребната документација, архивирање, училишното портфолио, како и следните чекори во 
проектот;  

 Беше одржана еднодневна работилница во врска со подготвување на развојните планови за 
инклузија на проектните училиштата. На работилницата се дискутираше за инклузивното 
образование во целина, за чекорите кон создавање училиштен развоен план, како да се 
идентификуваат приоритетите, како и следните чекори во проектот;  

 Учество на конференција за инклузивно образование во Загреб, организирана од Советот 
на Европа на која свое излагање имаа експерти од полето на инклузивното образование, 
преставници од образовните институиции, наставници од училиштата што се вклучени во 
проектот од сите земји, родители на деца со посебни потреби и др.; 

 Беа подготовени развојните планови, беа комплетирани и испратени до Советот на Европа 
по што следеше потпишување на договор за грант со училиштата и отпочнување на 
активностите.  
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Период: oктомври – декември 2014 
 

Опис:  Проектот се спроведе во соработка со Центарот за стручно образование и обука (ЦСОО) и 
КултурКонтакт Австрија со цел да ги развие капацитетите на наставниците од 15 економски 
училишта при основање и управување со училишни компании. Наставниците во училиштата, 
кои се економисти и предаваат практична настава во 4 година во профилите економски 
техничар или техничар за трговија и маркетинг, беа вклучени во серија обуки и тркалезна 
маса со цел да се здобијат, а потоа ги споделат своите размислувања во врска со 
училишните компании.  

 

Резултати во 2014:  

 Првата работилница (модул 1) на тема „Основање на училишни компании“ се одржа во текот на 
ноември 2014 год. Работилницата имаше за цел да ги обучи наставниците како да формираат 
училишни компании, да им ја предочи улогата на наставникот – раководител на училишната 
компанија, да им помогне при изборот на правна форма, лого, мото, избор на кадар во 
компанијата како и при подготовка на потребната документација; 

 Втората работилница (модул 2) на тема „Раководење со училишни компании“ се одржа во 
декември 2014 год. Учесниците се запознаа на кој начин се организираат одделите 
(административно-правен, сметководствен, трговски и за маркетинг), како се врши планирање во 
бизнис-план, како да се направи подготовка за учество на училишни саеми, како се уредува 
штанд, и како се водат трговски преговори;  

 По работилниците следуваше тркалезна маса на тема „Училишни компании место за стекнување 
знаења и компетенции – чекор поблиску до модерен бизнис“ на која покрај наставниците вклучени 
во проектот, беа присутни и претставници од МОН, ЦСОО, ДПИ, директори на училишта, како и 
ученици што се дел од училишните компании.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Период: јули – август 2015 
 

Опис:  Истражувањето се спроведе во рамките на проектот „Зголемување на пазарната 
вработливост – ИМЕ“, раководен од Swisscontact, со цел да  се испита поврзаноста на 
знаењата и вештините стекнати во формалното и неформалното образование и потребите на 
пазарот на труд во Македонија. Ова истражување се реализираше во соработка со 
Институтот ТИМ.  

 

Резултати во 2014:  

 Опсегот на истражувањето беше фокусиран на три сектори: туризам и угостителство. креативни 
индустрии и зелена економија;   

 Во рамки на истражувањето се направи преглед на литературата со длабинска анализа за да се 
идентификуваат главните ограничувања што го попречуваат растот на секторите и стратегии за 
надминување на овие бариери.      

 Истражувањето го идентификуваше следното: побарувачката за вештини од приватни компании и 
поединци; вештините што се добиваат од давателите на формална и неформална обука; 
недостатоците на вештини и основните причини за несовпаѓање со побарувањата. Притоа беа 
извлечени заклучоци и беа дадени препораки за идни проектни интервенции.  

МЦГО Годишен извештај 2014 

Проект:  Проект за претприемништво, КултурКонтакт Австрија 

Истражување: Вештини стекнати во формалното и неформалното образование и потребите на 
пазарот на труд од областа на туризмот и угостителството, креативните 
индустрии и зелената економија, Swisscontact 
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Финансиски извештај за 2014 година 
МЦГО е запишан во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации во Основниот суд - 
Скопје 1, под регистарски број 1780, со решение бр. 97/04 од 07.06.2004 година. Матичен број: 
5875471. Единствен даночен број: 4030004512015. Финансиското работење во МЦГО е 
организирано на начин кој ги почитува начелата на финансиското работење: отчетност, 
транспарентност, документираност. Сметководственото работење и евидентирање е во 
согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации. МЦГО изготвува 
месечни финансиски извештаи за своето работење, како и годишен финансиски извештај. 
МЦГО, во согласност со барањата на различни донатори, подготвува и посебни финансиски 
извештаи врз основа на сметководствената документација и евиденција. 
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Aktiva 2013 2014

A: Postojani sredstva (I+II+III) 6,818,583.00 6,529,221.00

I. 409.00 0.00

II. 6,818,174.00 6,529,221.00

III. 0.00 0.00

16,571,250.00 22,043,111.00

I. 4,824,608.00 16,493,683.00

I a: 2,321,470.00 6,443,927.00

I b: 63,307.00 115,429.00

I v: 2,439,831.00 9,934,327.00

II. -

III. 80,316.00 1,050,808.00

IV. 836,343.00 1,229,503.00

V. 2,589,542.00 3,266,027.00

VI. 8,240,441.00 3,090.00

-

8,240,441.00

- 36,383.00

23,426,216.00 28,608,715.00

Pasiva
A. 6,818,583.00 6,529,221.00

I Deloven fond 6,818,583.00 6,529,221.00
B. 1,924,818.00 2,020,789.00

I Dobavuva~i 783,097.00 203,708.00

II Obvrski sprema dr`avata i dr.institucii 30,158.00 42,234.00

III Kratkoro~ni finansiski obvrski 836,343.00 1,229,503.00

IV Drugi kratkoro~ni obvrski 275,220.00 545,344.00
V. 14,608,476.00 19,984,366.00

I Del od vi{okot od prihodite prenesen vo narednata godina 12,414,612.00 19,984,366.00

II Drugi pasivni vremenski ograni~uvawa 2,193,864.00 0.00
G. 74,339.00 74,339.00

23,426,216.00 28,608,715.00

BILANS NA PRIHODI I RASHODI

Prihodi 2013 2014

Prihodi od uslugi - -

Prihodi od kamati i pozitivni kursni razliki 100,716.00 443,301.00

Prihodi od ~lenarini, podaroci, donacii i drugi izvori 92,603,296.00 103,426,036.00

Prihodi od kirii i zakupnini - -

Sopstveni prihodi - -

Drugi prihodi 32,930.00 598,556.00

Prenesen del od vi{okot na prihodite od prethodnata godina 5,853,177.00 12,414,612.00

Vkupno prihodi: 98,590,119.00 116,882,505.00

Rashodi

Materijalni rashodi, naemnini i amortizacija 10,791,289.00 11,534,464.00

Intelektualni uslugi, ~lenarini, provizii i ostanati rashodi 38,076,263.00 43,869,883.00

Kapitalni i drugi sredstva 190,709.00 999,426.00

Pomo{ti i donacii i drugi dava~ki 10,842,060.00 14,047,099.00

Plati i nadomest na plati 26,275,186.00 26,447,267.00

Vkupno rashodi: 86,175,507.00 96,898,139.00

Izvori na delovnite sredstva

V:  Siten inventar

Godina

Neraspredelen del od vi{okot na prihodite

Vkupna pasiva (A + B + V + G):

Pasivni vremenski razgrani~uvawa

Kratkoro~ni obvrski i pasivni presmetkovni smetki

Devizna smetka

Kupuva~i

Vkupna aktiva (A + B + V):

VI a: Odnapred plateni tro{oci

VI  b: Drugi vremenski razgrani~uvawa

Pobaruvawa za pove}e plateni danoci i pridonesi

B:  Pari~ni sredstva, kratkoro~ni pobaruvawa,

     aktivni presmetkovni smetki (I+II+III+IV+V+VI)

Pari~ni sredstva

@iro-smetka

Aktivni vremenski razgrani~uvawa

Pobaruvawa za avansi, depoziti  

Kratkoro~no-finansiski pobaruvawa

Blagajna

Materijalni sredstva

Materijalni i nematerijalni vlo`uvawa vo podgotovka

BILANS NA SOSTOJBA

Nematerijalni sredstva

Godina
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ШТО ВО 2015... 
 
 Одржување на стратешко планирање на МЦГО за работата во периодот 2016-2019 

година;  

 Подигнување на капацитетите потребни за соочување со тековните промени во областа 

на граѓанскиот сектор и обезбедување на долгорочна одржливост; 

 Спроведувања на истражувања во областа на образованието и континуирано следење и 

оценка на спроведените активности; 

 Зајакнување/подигнување на капацитетите на вработените во општините за 

унапредување на соработката на општините со училиштата; 

 Зајакнување на квалитетот на образованието преку унапредување на наставата по 

математика и jaзик; 

 Применување на приоди за меѓуетничка интеграција во образованието; 

 Унапредување на регулативите за професионален и кариерен развој на наставниците 

согласно искуства од други европски земји; 

 Потикнување на светноста за потребата од инлузивно образование и вклученост во 

активности кои работат на оваа тема; 

 Обезбедување на обуки од областа на образованието според специфични барања на 

корисниците.  

 

МЦГО Годишен извештај 2014 
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